
1 § 34 zák. ã. 100/2004 Sb., § 89 zák. ã. 114/1992 Sb.

2 s vyuÏitím definice v § 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

3 § 3 zák. ã. 114/1992 Sb., § 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4  Ptáci v zajetí
Ptáci jsou oblíben˘m pfiedmûtem chovu v zajetí, aÈ uÏ pro zájmov˘ chov nebo za jin˘m 
úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaÏd˘ jin˘ Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfied-
mûtem obãanskoprávních vztahÛ, z nichÏ nejdÛleÏitûj‰ím je vlastnictví. Na rozdíl od volnû Ïijí-
cích ptákÛ, ktefií „nejsou niãí“, lze ptáky v zajetí vlastnit nebo jen drÏet (nájem, v˘pÛjãka,
doãasná drÏba za úãelem transportu). Vlastnictví lze nab˘t pfiedev‰ím koupí, darem, smûnou
nebo dûdictvím. Stát mÛÏe nab˘t vlastnictví i ze zákona zabavením jedincÛ.1

Zvlá‰tním pfiípadem získání do vlastnictví je
legální okupace, kdy si budoucí vlastník pfiisvo-
jí vûc, která do té doby nikomu nepatfiila. 
V praxi jde o získání ptáka odchytem z volné
pfiírody, jak je popsáno v kapitole 3.5. U ptákÛ
odchovan˘ch v zajetí se stává automaticky
jejich vlastníkem majitel rodiãÛ (i v pfiípadû, Ïe
rodiãe byli zapÛjãeni jinému chovateli).

Chovem v zajetí rozumíme drÏení Ïiv˘ch
jedincÛ mimo jejich pfiirozené pfiírodní prostfie-
dí, kdy je pták pfiímo závisl˘ na lidské péãi2

(nemÛÏe si napfiíklad sám obstarat potravu).
Chovem se rozumí jakékoli drÏení Ïivoãicha 
v zajetí,3 tedy jak pfiímé vlastnictví, tak i doãas-
né drÏení. Osoba, která zvífiata vlastní, doãasnû
nebo trvale se o nû stará, pfiepravuje je, provo-

zuje záchranné stanice nebo zoologické zahrady
nebo provádí se zvífiaty jiné úkony, je chovate-
lem. Vût‰ina zákonn˘ch omezení pfiesn˘ vlast-
nick˘ vztah nezkoumá a stanovuje povinnosti
pro kaÏdého, kdo danou ãinnost se zvífiaty
vykonává. 

4.1  OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE
Základní povinnosti chovatele jsou stanoveny 
v zákonû o veterinární péãi a v zákonû na
ochranu zvífiat proti t˘rání. Zákon o veterinár-
ní péãi obsahuje pfiedev‰ím poÏadavky na
ochranu zdraví chovan˘ch zvífiat, pfiiãemÏ
základní povinností chovatele je chovat zvífiata
zpÛsobem, v prostfiedí a podmínkách, které
vyÏadují jejich biologické potfieby, fyziologické
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funkce a zdravotní stav, a pfiedcházet po‰kození
jejich zdraví. Mezi dal‰í povinnosti patfií sledo-
vat zdravotní stav zvífiat, bránit jejich onemoc-
nûní, dodrÏovat hygienické podmínky chovu 
a podmínky jakosti podávané vody a krmiv.4

Zákon na ochranu zvífiat proti t˘rání zakazu-
je t˘rání ve v‰ech jeho formách.5 Jedná se
zejména o zákaz chovat zvífiata v nevhodn˘ch
podmínkách nebo tak, aby si mohla zpÛsobo-
vat utrpení; zacházet se zvífietem zpÛsobem,
kter˘ vyvolává nepfiimûfienou bolest, utrpení
nebo vede k jeho neúmûrnému fyzickému
vyãerpání; pouÏívat k vázání prostfiedky, které
zvífieti zpÛsobují poranûní nebo bolest; usmrtit
zvífie zpÛsobem pÛsobícím nepfiimûfiené utrpe-
ní; krmit zvífie násiln˘m zpÛsobem, nejde-li 
o zákrok nezbytn˘ k záchranû jeho zdraví; pou-
Ïívat Ïivá zvífiata ke krmení, není-li to nutné;
opustit (vyhnat) zvífie závislé na lidské péãi.

V˘‰e uvedené platí pro v‰echny druhy chovÛ
spoleãnû, dále budou uvedeny pouze specifické
problémy vztahující se k urãitému druhu chovu. 

4.1.1  Chov evropských druhů ptáků
Oblíbenou zábavou na‰ich pfiedkÛ byl chov
ptákÛ, ktefií se jinak vyskytují volnû v pfiírodû.
S ohledem na poÏadavky ochrany pfiírody není
toto dnes moÏné ani u doposud bûÏn˘ch
druhÛ, jako jsou stehlíci nebo pûnkavy.
Pomineme-li v˘jimeãnou moÏnost získání
tûchto ptákÛ z pfiírody (kapitola 3.5), je moÏné
chovat pouze ptáky, ktefií byli odchováni 
v zajetí od legálnû získan˘ch rodiãÛ.  
Tito ptáci musejí b˘t nezamûnitelnû oznaãeni
nesnímateln˘m krouÏkem nebo mikroãipem 
a evidováni krajsk˘m úfiadem (na území národ-
ních parkÛ, chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí 
a jejich ochrann˘ch pásem jejich správami),
pfiípadnû mohou b˘t chováni na základû vyda-
né v˘jimky. V dobû pfiípravy této publikace se
vyjasÀuje pfiesn˘ postup evidence. 

Chovatel, kter˘ mláìata odchoval, musí proká-
zat, Ïe jde o legální odchov. Jak˘m zpÛsobem se
legální odchov prokazuje, urãuje orgán, kter˘
evidenci provádí. 

Legálně chovám 
pár sov pálených 
a odchoval jsem mláďata. 
Mláìata je tfieba do 30 dnÛ od vylíhnutí 
nezamûnitelnû oznaãit (napfi. nesnímateln˘mi krouÏky) 
a poÏádat orgán ochrany pfiírody o vzetí do evidence 
(§ 54 zák. ã. 114/1992 Sb.). 
Pfiíslu‰n˘m orgánem pro silnû ohroÏené druhy (sova pálená)
je správa CHKO (na území národního parku jeho správa). 
K Ïádosti o vzetí do evidence je tfieba doloÏit 
legální pÛvod jejich rodiãÛ. 
Druhou moÏností je chovat mláìata na základû 
dfiíve vydané v˘jimky k chovu jejich rodiãÛ, 
pokud to umoÏÀuje. Je moÏné také poÏádat 
o individuální v˘jimku z podmínek ochrany 
zvlá‰tû chránûného druhu k chovu mláìat 
(§ 56 zák. ã. 114/1992 Sb.). 
Pro sovu pálenou (silnû ohroÏen˘ druh) ji mÛÏe vydat 
pfiíslu‰ná správa chránûné krajinné oblasti 
nebo národního parku. 
Takto chované ptáky je moÏné pfievést pouze na osobu, 
která má také k jejich chovu v˘jimku.
V‰echny sovy jsou CITES A, proto je k prodeji mláìat 
potfieba poÏádat o v˘jimku ze zákazu obchodních ãinností
CITES (§ 23 zák. ã. 100/2004 Sb. + ãl. 8 nafiízení
338/97/ES). V˘jimku mÛÏe udûlit krajsk˘ úfiad 
(na území chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí 
nebo národních parkÛ jejich správy).
Sova pálená je nebezpeãn˘ druh (jako v‰echny sovy), 
k jejímu chovu je tfieba povolení krajské veterinární správy 
(§ 13 zák. ã. 246/1992 Sb.). 
Povolení je vydáváno na druh, odchovaná mláìata 
je tedy moÏno chovat v souladu 
s povolením chovu jejich rodiãÛ.

4 § 4 a 5 zák. ã. 166/1999 Sb. 5 § 4 zák. ã. 246/1992 Sb.
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U nejohroÏenûj‰ích druhÛ mÛÏe poÏadovat
dÛkaz pomocí molekulárních metod (lidovû
test DNA). U v‰ech druhÛ platí povinnost 
prokázat na vyzvání orgánu ochrany pfiírody
pÛvod chovaného jedince.

4.1.2 Chov druhů ptáků CITES
Mezinárodní úmluva CITES (kapitola 2.1) 
a na ni navazující legislativa evropská i ãeská
omezuje pfiedev‰ím mezinárodní obchod 
s Ïivoãichy a stanovuje u vybran˘ch druhÛ
povinnost registrace. Jde o druhy CITES A6

kromû druhÛ pfiirozenû Ïijících v pfiírodû
âeské republiky a nûkolika druhÛ stanoven˘ch
vyhlá‰kou a pfiíslu‰n˘m nafiízením.7 Stejná
vyhlá‰ka stanovuje registraãní povinnost i pro
nûkteré dal‰í druhy.8 Aktualizovan˘ seznam
druhÛ, které registraci podléhají, lze nalézt na
webu www.birdlife.cz.

V praxi registrace znamená, Ïe jedince, ktefií
jí podléhají, musí zaregistrovat kaÏd˘ vlastník
nebo “dlouhodob˘ drÏitel“.9 Registraci prová-
dûjí na území národních parkÛ, chránûn˘ch
krajinn˘ch oblastí a ochrann˘ch pásem jejich
správy, jinde krajské úfiady. Vlastník nebo dlou-
hodob˘ drÏitel je povinen hlásit úfiadu zmûny
t˘kající se registrovaného jedince, zejména
v˘pÛjãku, nájem, prodej, koupi, darování nebo
jin˘ pfievod, dodateãné oznaãení jedince, pfií-
rÛstky, trval˘ v˘voz z âeské republiky, to v‰e do
15 dnÛ ode dne, kdy zmûna nastala.
Registraãní úfiad zaznamená zmûny do regist-
raãního listu a do jeho kopie, kterou si pone-
chá. V pfiípadû úhynu nebo ztráty jedince
(ulétnutí, ukradení) nebo v pfiípadû v˘vozu 
v rámci EU odevzdá vlastník do 15 dnÛ regist-
raãní list úfiadu, u kterého byl jedinec naposledy

registrován. V pfiípadû trvalého v˘vozu 
z EU odevzdá pÛvodní vlastník registraãní list
Ministerstvu Ïivotního prostfiedí.

Registrace je pouze aktem evidence, proto se
neprovádí ve správním fiízení, není osvûdãením
o nabytí vlastnictví ani dokladem o legálním
pÛvodu. Nenahrazuje jiné správní akty, jako je
v˘vozní ãi dovozní povolení CITES (tzv. per-
mit), v˘jimka ze zákazu komerãního vyuÏití ãi
povolení k chovu nebezpeãného druhu.
Povinná registrace platí pouze na území âeské
republiky.

Vlastník jedince podléhajícího registraci je
povinen jej na své náklady nezamûnitelnû ozna-
ãit. ZpÛsob oznaãení, podobu znaãky, zpÛsob
ãíslování znaãek a dal‰í náleÏitosti stanoví
zákon a vyhlá‰ka.10 V zajetí odchovaní ptáci se
oznaãují nesnímateln˘mi krouÏky,11 na kter˘ch
je vyraÏen identifikaãní údaj sestávající 
z písmen CZ a pofiadového ãísla pfiidûleného

Koupil jsem papouška 
žaka šedého
Îako ‰ed˘ je CITES B, vyhlá‰kou (ã. 227/2004 Sb.) 
je pro nûj ale stanovena povinnost registrace. 
Prodávající musí pfiedat kupujícímu registraãní list 
a pfiípadnû kopii dovozního permitu 
(pokud jde o importovaného ptáka).  
Nov˘ majitel je povinen do 15 dnÛ oznámit nabytí 
a jeho okolnosti registraãnímu úfiadu 
(§ 23 zák. ã. 100/2004 Sb.) a k tomu doloÏit 
pÛvodní registraãní list a pfiípadnû dovozní permit.
Registraãním úfiadem je krajsk˘ úfiad (na území národních
parkÛ a chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí jejich správy).

6 Nafiízení ã. 1497/2003/ES

7 § 4 vyhl. ã. 227/2004 Sb. a pfiíloha 3 této vyhlá‰ky, 

ãl. 32 Nafiízení Komise ã. 1808/2001/ES

8 § 5 vyhl. ã. 227/2004 Sb. a pfiíloha 4 této vyhlá‰ky

9 § 23 zák. ã. 100/2004 Sb.

10 § 23 zák. ã. 100/2004 Sb. a § 6 vyhl. ã. 227/2004 Sb.

11 tj. nedûlené, celistvé, beze‰vé a uzavfiené, 

velikost dle Ïivoãi‰ného druhu

PTÁCI V ZAJETÍ
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Ministerstvem Ïivotního prostfiedí. V odÛvod-
nûn˘ch pfiípadech mÛÏe b˘t i odchovan˘ jedi-
nec oznaãen mikroãipem.

Chovatel je povinen si na vlastní náklady
opatfiit nesnímatelné krouÏky, ãíselnou fiadu
pfiidûluje Ministerstvo Ïivotního prostfiedí buì
pfiímo chovatelÛm nebo v˘robcÛm krouÏkÛ.
Systém u nás není uspokojivû dofie‰en, neexis-
tují akreditovaní v˘robci, ktefií by zaruãili, Ïe
nebudou vyrobeny dva ãi více shodn˘ch krouÏ-
kÛ. Na odchované sokoly stûhovavé a rarohy
velké v souãasné dobû pfiidûluje krouÏky
AOPK âR. Chovatel je povinen mláìata ve
vhodném vûku oznaãit a pak Ïádat o registraci.

Pravidla jsou stanovena i pro pfiemisÈování
Ïiv˘ch jedincÛ CITES A uvnitfi Evropské unie.
Pfiemístûní jedince CITES A, kter˘ byl na
území unie dovezen ze zahraniãí a jehoÏ místo
urãení bylo na dovozním permitu jednoznaãnû
specifikováno, smí b˘t provedeno pouze 
s povolením Ministerstva Ïivotního prostfie-
dí.12 Toto omezení se nevztahuje na jedince,
ktefií byli odchováni na území Evropské unie.

U v‰ech druhÛ CITES platí povinnost kaÏ-
dého drÏitele prokázat na v˘zvu pfiíslu‰ného
orgánu legální pÛvod jedince,13 pfiípadnû svoji
totoÏnost. Za legální pÛvod se povaÏuje pfiede-
v‰ím legální dovoz, legální odebrání z pfiírody
nebo odchov od legálnû drÏen˘ch rodiãÛ.
PÛvod se prokazuje pfiedev‰ím pomocí písemné
dokumentace a nezamûnitelného oznaãení
(nesnímatelné krouÏky, mikroãip).

4.1.3  Chov nebezpečných 
druhů ptáků

Nebezpeãn˘m druhem zvífiete je takov˘ druh,
kter˘ má zvlá‰tní nároky na zacházení, umístûní,
krmení, napájení, pfiípadnû o‰etfiování, a kter˘

je bûÏnû zpÛsobil˘ ohrozit zdraví nebo Ïivot 
ãlovûka. Z ptákÛ jsou vyhlá‰kou stanoveni za
nebezpeãné v‰echny druhy p‰trosÛ a kasuárÛ
(fiady Struthioniformes, Rheiformes, Casuari-
iformes), veslonoh˘ch (Pelecaniformes), dravcÛ
(Falconiformes), sov (Strigiformes), v‰echny
druhy brodiv˘ch (Ciconiiformes) s v˘jimkou
kolpíkÛ (ãeleì Plataleidae), velké druhy jefiábÛ
(rody Grus, Anthropoides a Balearica) a velké
druhy papou‰kÛ (rody Ara, Anodorhynchus,
Calyptorhynchus, Probosciger).14 V dobû pfiípravy
této pfiíruãky se pfiipravuje nová vyhlá‰ka, 
aktuální seznam nebezpeãn˘ch druhÛ je vÏdy
dostupn˘ na www.birdlife.cz. 

Nebezpeãn˘ druh zvífiete mÛÏe chovat pouze
osoba star‰í 18 let. K zájmovému chovu nebez-
peãn˘ch zvífiat je tfieba povolení krajské veteri-
nární správy. Jakoukoli zmûnu podmínek
chovu je chovatel povinen do 30 dnÛ oznámit
veterinární správû, ta mÛÏe následnû povolení
zmûnit nebo odejmout. Povolení se vydává na
tfii roky a mÛÏe b˘t prodlouÏeno. Hodlá-li 
chovatel chovat i jin˘ druh nebezpeãného 
zvífiete neÏ ten, na kter˘ jiÏ má povolení, musí
pro chov tohoto druhu podat novou Ïádost.15

4.1.4  Chov pernaté zvěře
Druhy, které jsou zvûfií podle zákona 
o myslivosti, b˘vají ãasto i pfiedmûtem zájmu
chovatelÛ. DÛvodem mÛÏe b˘t zájmov˘ chov,
ale i pfiím˘ uÏitek z chované zvûfie, doãasn˘
nebo trval˘ chov handicapovan˘ch ÏivoãichÛ 
i umûl˘ odchov za úãelem vypou‰tûní zvûfie do
pfiírody. Specifická postavení tûchto ãinností
jsou uvedena v následujících kapitolách.
Zákon o myslivosti hovofií o chovu i v souvis-
losti s povinností myslivcÛ „chovat” volnû 
Ïijící zvûfi v honitbách, takovéto myslivecké

12 § 21 zák. ã. 100/2004 Sb.

13 § 24 zák. ã. 100/2004 Sb., § 54 zák. ã. 114/1992 Sb.

14 § 3 zák. ã. 246/1992 Sb., vyhl. ã. 75/1996 Sb.

15 § 13 zák. ã. 246/1992 Sb.
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hospodafiení není ale chovem v zajetí a není do
této kapitoly zahrnuto.

Chov zvûfie v zajetí je moÏn˘ jen se souhla-
sem krajského úfiadu jako orgánu státní správy
myslivosti.16 K Ïádosti o udûlení souhlasu pfied-
kládá Ïadatel vyjádfiení k navrhovan˘m 
podmínkám chovu od Krajské veterinární sprá-
vy a platnou v˘jimku (odchylku) podle zákona
o ochranû pfiírody a krajiny.17 Souhlas orgánu
státní správy myslivosti je tedy jakousi nadstav-
bou po splnûní povinností podle kapitoly 4.1.1 
a pfiípadnû i 4.1.2 a 4.1.3.

Souhlas orgánu státní správy myslivosti není
potfieba k chovu zvûfie pro úãely zazvûfiování a péãe
o zranûnou zvûfi po nezbytnou dobu. Toto ustano-
vení se ov‰em vztahuje pouze na uÏivatele honitby.

Souhlas také není tfieba pro drÏení zvûfie ve stani-
cích potfiebné péãe o zranûné Ïivoãichy.18

Vypou‰tûní zvûfie do honitby je obecnû zaká-
záno a lze tak uãinit pouze se souhlasem orgá-
nu státní správy myslivosti, kter˘m je obecní
úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností.19

4.2  ZÁJMOVÝ CHOV PTÁKŮ
Zvífietem v zájmovém chovu se rozumí zvífie, 
u kterého hospodáfisk˘ efekt není hlavním úãelem
chovu, a to buì chované v prostorách k tomu
urãen˘ch nebo v domácnosti. Zájmov˘ chov
slouÏí pfiedev‰ím zájmové ãinnosti ãlovûka nebo
zvífie slouÏí ãlovûku jako spoleãník.20

Speciální podmínky ochrany zvífiat v zájmo-
v˘ch chovech upravuje zákon na ochranu zvífiat
proti t˘rání.21 Zvífie nesmí b˘t chováno, jestliÏe
nejsou zabezpeãeny pfiimûfiené podmínky pro
zachování jeho fyziologick˘ch funkcí a zaji‰tûní
jeho biologick˘ch potfieb nebo jestliÏe se zvífie
nemÛÏe adaptovat, pfiestoÏe tyto podmínky
zabezpeãeny jsou. Souãasnû je tfieba uãinit
opatfiení proti úniku zvífiat. KaÏd˘, kdo chová
zvífie v zájmovém chovu, odpovídá za jeho
zdraví a dobr˘ stav. Je zakázáno zvífiata chovat,
jestliÏe by v dal‰ích generacích docházelo 
k zjevné degeneraci. 

4.3  ZÁCHRANNÝ CHOV 
A VYPOUŠTĚNÍ ODCHOVANÝCH
JEDINCŮ DO PŘÍRODY

Záchrann˘ chov je zvlá‰tním prostfiedkem
ochrany chránûn˘ch druhÛ, kter˘ lze provádût
pouze v souladu se schválen˘m záchrann˘m
programem vypracovan˘m pro pfiíslu‰n˘
druh.22 V dobû vydání publikace jsou v âR
schváleny a provádûny záchranné programy pro

Koupil jsem na inzerát 
mládě krkavce.
Krkavec velk˘ je chránûn˘ druh, jejÏ lze chovat pouze tehdy,
jde-li o fiádnû evidovaného jedince pocházejícího z legálního
odchovu. Takov˘ jedinec je oznaãen nesnímateln˘m 
krouÏkem. Jinou moÏností je chovat jej na základû pfiedem
vydané v˘jimky ze základních ochrann˘ch podmínek 
zvlá‰tû chránûného druhu (§ 56 zák. ã. 114/1992 Sb.). 
Pro krkavce velkého (ohroÏen˘ druh) ji mÛÏe vydat 
krajsk˘ úfiad (na území národních parkÛ, chránûn˘ch 
krajinn˘ch oblastí a jejich ochrann˘ch pásem jejich správy). 
Chov neoznaãeného jedince bez dokladu o pÛvodu 
je pfiestupkem proti zákonu o ochranû pfiírody a krajiny 
a mÛÏe za nûj b˘t uloÏena pokuta. 
Nelegálnû drÏení jedinci mohou b˘t odebráni. 
Pfied získáním jedince je tfieba poÏádat krajsk˘ úfiad 
o souhlas k chovu zvûfie v zajetí (§ 7 zák. ã. 449/2001 Sb.).

16 § 7 zák. ã. 449/2001 Sb.

17 § 66 zák. ã.449/2001 Sb.

18 § 7 zák. ã. 449/2001 Sb.

19 § 5 zák. ã. 449/2001 Sb.

20 § 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

21 § 13 zák. ã. 246/1992 Sb.

22 § 52 zák. ã. 114/1992 Sb. a § 16 vyhl. ã. 395/1992 Sb.
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tetfieva hlu‰ce (resp. v‰echny tetfievovité) 
a perlorodku fiíãní, dal‰ích nûkolik pfiipravu-
je Agentura ochrany pfiírody a krajiny âR. 
¤adu let jiÏ funguje Poradní sbor pro
záchranu sokola stûhovavého a raroha velké-
ho, záchrann˘ program ale nebyl oficiálnû
schválen.

Záchrann˘m chovem se rozumí drÏení vût‰í-
ho poãtu chránûn˘ch ÏivoãichÛ za úãelem
jejich rozmnoÏování. Záchrann˘ chov lze povo-
lit jen v souladu se schválen˘m záchrann˘m
programem vypracovan˘m pro pfiíslu‰n˘ druh.

Vypou‰tûní odchovan˘ch jedincÛ do pfiírody
by mûlo probíhat jen v souladu se schválen˘m
záchrann˘m programem. Vypou‰tût do pfiírody
chránûné Ïivoãichy odchované v zajetí lze
pouze se souhlasem pfiíslu‰né správy CHKO
(na území národního parku a jeho ochranného
pásma se souhlasem jeho správy), u zvûfie je
navíc nutné projednání s orgánem státní správy
myslivosti, jímÏ je krajsk˘ úfiad, a uvûdomûní
drÏitele a uÏivatele honitby.23 Vypu‰tûní odcho-
van˘ch zvífiat je vÏdy zásahem do pfiirozeného
v˘voje volnû Ïijící populace, kter˘ mÛÏe b˘t za
urãit˘ch okolností ‰kodliv˘ (mladí ptáci vypu‰-
tûní v blízkosti obsazeného „divokého“ hnízda
budou ru‰it hnízdící pár, odchovaní jedinci
mohou zanést do populace nepÛvodní geny). 

Je tedy na místû k nûmu pfiistupovat pouze
v˘jimeãnû. Pfiípravu zvífiete k vypu‰tûní je
nutné provádût kvalifikovanû a v souladu 
s pfiedpisy o ochranû pfiírody a myslivosti,
jinak se jedná o t˘rání zvífiat.24

4.4  CHOV PTÁKŮ 
V ZOOLOGICKÝCH ZAHRADÁCH

Ptáky lze chovat i v zoologick˘ch zahradách 
v souladu se zákonem o podmínkách provozo-
vání zoologick˘ch zahrad.25 Takové zafiízení
mÛÏe b˘t provozováno pouze na základû licen-
ce vydané Ministerstvem Ïivotního prostfiedí.
Chov ptákÛ pak musí b˘t provádûn v souladu
s podmínkami obsaÏen˘mi v licenci za dodr-
Ïení v‰ech ostatních zákonn˘ch podmínek.
Pokud provozovatel licenci ztratí (napfi. je mu
odejmuta jako sankce za poru‰ení povinností)
nebo ukonãí provozování zoo, pak je povinen
se o chované Ïivoãichy fiádnû postarat i po
skonãení ãinnosti zoo. 

Podle souãasné praxe nejsou zoologické
zahrady sdruÏené v Unii ãesk˘ch a slovensk˘ch
zoologick˘ch zahrad povaÏovány za komerãní
zafiízení, k vystavování jedincÛ CITES A nepo-
tfiebují v˘jimku ze zákazu obchodních ãinností.

Chovám legálně dvacet druhů
exotických ptáků, chci své chovy
zpřístupnit jako soukromou 
zoologickou zahradu.
Zpfiístupnûní chovÛ nic nebrání, pouze oznaãení „ZOO“ 
nebo „zoologická zahrada“ je moÏné pouÏívat pouze 
po získání licence, kterou udûluje Ministerstvo Ïivotního 
prostfiedí (§ 3 zák. ã. 162/2003 Sb.). PouÏití tûchto 
oznaãení bez platné licence je pfiestupkem. 

Odchoval jsem mladé sýčky 
a chci je vypustit do přírody.
Vypu‰tûní je moÏné pouze se souhlasem orgánu ochrany 
pfiírody (§ 54 zák. ã. 114/1992 Sb.). Pro s˘ãka obecného
(silnû ohroÏen˘ druh) jej mÛÏe udûlit pfiíslu‰ná správa 
chránûné krajinné oblasti (na území národních parkÛ 
a jejich ochrann˘ch pásem jejich správy).

23 § 7 zák. ã. 449/2001 Sb.

24 § 4 a 6 zák. ã. 246/1992 Sb.

25 zák. ã. 162/2003 Sb.
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4.5  CHOV PRO VĚDECKÉ ÚČELY
Chov pro pokusné úãely je moÏno provádût jen
v chovném zafiízení s osvûdãením vydan˘m
Ústfiední komisí pro ochranu zvífiat.26 Získání
Ïivoãicha z pfiírody, nákupem nebo odchovem
podléhá omezením popsan˘m v jin˘ch ãástech
pfiíruãky, stejnû jako pfiípadn˘ chov nebezpeã-
n˘ch zvífiat, chov druhÛ CITES, chov zvûfie
(kapitola 4.1). Pomûrnû pfiísnû je v‰ak regulo-
váno samotné vyuÏití k vûdeck˘m úãelÛm,
tedy provádûní pokusÛ.27

Základním pfiedpokladem je projekt pokusu,
kter˘ mÛÏe pfiedloÏit pouze akreditované pra-
covi‰tû. Udûlení akreditace Ústfiední komisí
pro ochranu zvífiat i schvalování projektu poku-
su se fiídí pfiesn˘mi pravidly, jejichÏ v˘ãet pfiesa-
huje rámec této publikace. Mezi nejv˘znamnûj-
‰í rysy patfií skuteãnost, Ïe akreditaci získává
vût‰inou pracovi‰tû akademického nebo univer-
zitního charakteru. Nûkter˘ z jeho vysoko‰kol-
sky vzdûlan˘ch pracovníkÛ se po absolvování
pfiíslu‰n˘ch kursÛ mÛÏe stát vedoucím pokusu.
Po schválení projektu pokusu se skuteãné práce
se zvífiaty mohou úãastnit i dal‰í osoby, které
mají osvûdãení o odborné zpÛsobilosti. 

Druhy CITES není moÏné pouÏívat 
k v˘zkumu, kter˘ má komerãní charakter,
resp. je tfieba vlastnit v˘jimku ze zákazu
obchodních ãinností (kapitola 4.11.2).

4.6  HOSPODÁŘSKÝ CHOV
Nûkteré druhy zvífiat a ptákÛ jsou odpradávna hos-
podáfisk˘mi zvífiaty chovan˘mi pro maso, vejce,
kÛÏi, pefií a fiadu dal‰ích produktÛ. Jejich chov pro
vlastní potfiebu i jako souãást zemûdûlské v˘roby
podléhá fiadû pfiedpisÛ, z nichÏ základními jsou
veterinární zákon28 a zákon na ochranu zvífiat proti
t˘rání.29 Chov hospodáfisk˘ch zvífiat není pfiedmû-
tem této publikace, zájemce o problematiku odka-
zujeme na chovatelskou literaturu, která se vûnuje
i otázkám práva.

Farmov˘ nebo jin˘ hospodáfisk˘ chov volnû
Ïijících druhÛ ptákÛ, resp. chránûn˘ch druhÛ,
je moÏn˘ po splnûní obecn˘ch podmínek
chovu (kapitola 4.1), zejména po získání
odchylky, resp. v˘jimky. To se nevztahuje na
jedince pocházející z legálního chovu, jeÏ je
tfieba nechat vãas fiádnû evidovat.

NáleÏitosti chovu zvûfie podle zákona 
o myslivosti jsou popsány v kapitole 4.1.4. 

Hospodáfisk˘ chov pfiedpokládá komerãní
vyuÏití chovan˘ch ptákÛ, tedy nejãastûji jejich
prodej nebo prodej z nich získan˘ch surovin
(masa, pefií, apod.). Kromû druhÛ CITES A
legislativa na ochranu pfiírody takovéto vyuÏití
neomezuje, je ale tfieba dodrÏet veterinární 
a hygienické pfiedpisy, pfiípadnû pfiedpisy na
ochranu zvífiat proti t˘rání (napfi. pfii jejich
poráÏce). Pro CITES A platí zákaz komerãního
vyuÏívání, ze kterého mÛÏe b˘t pro jedince
odchované v zajetí udûlena v˘jimka. Takovouto
v˘jimku mÛÏe udûlit krajsk˘ úfiad (na území
národních parkÛ a chránûn˘ch krajinn˘ch
oblastí jejich správy). U CITES B a evropsk˘ch
druhÛ je vÏdy tfieba prokázat legální pÛvod, 
a to i u mrtv˘ch ÏivoãichÛ nebo v˘robkÛ z nich.
Komerãní vyuÏití jedince bez udûlené v˘jimky
nebo neprokázání pÛvodu je kvalifikováno jako

Chci z Německa dovézt 
25 mladých pštrosů a chovat je 
na svém statku na maso.
Je tfieba ovûfiit, zda mláìata nejsou potomky nûkteré 
z pfiísnû chránûn˘ch populací (seznam na www.birdlife.cz). 
V opaãném pfiípadû není k jejich dovozu nutn˘ 
Ïádn˘ dokument CITES, je tfieba dodrÏet pouze veterinární
opatfiení vãetnû karantény (zák. ã. 166/1999 Sb.).

26 § 17a zák. ã. 246/1992 Sb.

27 § 15 aÏ 18f zák. ã. 246/1992 Sb.

28 zák. ã. 166/1999 Sb.

29 zák. ã. 246/1992 Sb.
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pfiestupek ãi jin˘ správní delikt, pfiípadnû jako
trestn˘ ãin.30

4.7  SOKOLNICTVÍ
Chov drav˘ch ptákÛ a sov a s ním spojené stfie-
dovûké zpÛsoby lovu proÏívají v posledních
letech neb˘val˘ pfiíliv zájmu. Atraktivní jsou
nejen chov a sokolnictví samotné, ale i vefiejná
pfiedstavení s Ïiv˘mi dravci a sovami.
Sokolnicky drÏení dravci b˘vají vyuÏíváni i ke
komerãním a obecnû prospû‰n˘m ãinnostem,
jako je ekologická v˘chova nebo biologická
ochrana leti‰È. PfiestoÏe v fiadû evropsk˘ch zemí
je sokolnictví zcela zakázáno, ná‰ zákon 
o myslivosti jej povaÏuje za souãást národní
kulturní tradice.

Sokolnictví je upraveno pfiedev‰ím zákonem
o myslivosti, kter˘ urãuje podmínky lovu 
s loveck˘mi dravci. Pro chov dravcÛ platí
obecné podmínky chovu (kapitola 4.1), 
pfiiãemÏ pro registrované lovecké dravce není
potfieba souhlasu orgánu státní správy mysli-
vosti. Od jiného chovu se sokolnictví odli‰uje
právû registrací legálnû chovaného dravce jako
loveckého, která umoÏÀuje tohoto dravce pou-
Ïívat k lovu. Takové nakládání mÛÏe povolit
krajsk˘ úfiad osobû, která má sloÏené sokolnic-
ké zkou‰ky a je ãlenem sokolnické organizace.31

Loveck˘m dravcem mÛÏe b˘t jak˘koli druh
dravce, bez ohledu na to, zda se vyskytuje 
v pfiírodû âR, zda je zvûfií ãi zda je chránûn˘. Je
tfieba zdÛraznit, Ïe tatáÏ osoba mÛÏe chovat
souãasnû jak dravce registrované jako lovecké,
tak jiné dravce, sovy nebo zcela jiné druhy
ptákÛ. Pro v‰echny z nich bez rozdílu platí
obecné podmínky chovu, lovit lze ov‰em pouze
s registrovan˘mi loveck˘mi dravci. 

Pfii v˘cviku dravcÛ, jak loveck˘ch, tak ostat-
ních, je nutné dodrÏet ustanovení zákona na

ochranu zvífiat proti t˘rání, pfiedev‰ím nenutit
zvífie k v˘konÛm, které neodpovídají jeho fyzic-
kému stavu a biologick˘m schopnostem. Pfii
v˘cviku, exhibicích a v˘stavách dravcÛ je tfieba
postupovat v souladu se schválen˘m fiádem
ochrany zvífiat.32 Chovatel nesmí podrobit
ptáka v˘cviku nebo vefiejnému vystoupení, je-li
to pro nûj spojeno s bolestí, utrpením, zranû-
ním nebo jin˘m po‰kozením. K vázání nelze
pouÏívat prostfiedky, které mohou zpÛsobovat
poranûní, bolest nebo jiné po‰kození zdraví.33

V pfiípravû je i vyhlá‰ka o ochranû volnû Ïijících
zvífiat pfii drezÛfie.

Pro ochranu leti‰È, mûstsk˘ch aglomerací
nebo jin˘ch objektÛ je povoleno pouÏít legálnû
drÏen˘ch sokolnicky vycviãen˘ch dravcÛ.34

Pokud je biologická ochrana, sokolnické pfied-
stavení nebo jiná ãinnost provádûna za úplatu 
(i kdyÏ je tfieba vybíráno dobrovolné vstupné),
musí mít sokolník v˘jimku ze zákazu obchod-
ních ãinností podle pfiedpisÛ CITES, stejnû
jako k prodeji odchovan˘ch mláìat (podrob-
nûji kapitola 4.11).

4.8  HANDICAPOVANÍ JEDINCI
Lidská ãinnost a pfiedev‰ím technick˘ pokrok 
s sebou nesou fiadu zmûn v krajinû, které mají
za následek zraÀování ÏivoãichÛ a jejich úhyny.
Tisíce zvífiat hynou po sráÏce s dopravními
prostfiedky, ptáci naráÏejí do sklenûn˘ch ploch
a elektrick˘ch vedení, mÛÏe je popálit elektric-
k˘ v˘boj. Mnoho ÏivoãichÛ b˘vá zabito nebo
zranûno pfii polních pracích. V˘jimkou není ani
úmyslné pouÏívání zakázan˘ch metod lovu 
a odchytu tzv. ‰kodné. V˘sledkem je mnoÏství
rÛznû zranûn˘ch ÏivoãichÛ, které lze v pfiírodû
nalézt. Je logické a naprosto správné, Ïe se ãlo-
vûk snaÏí takto handicapovan˘m ÏivoãichÛm
pomoci, v nejlep‰ím pfiípadû umoÏnit jejich

30 § 31, 32 zák. ã. 100/2004 Sb., 

§ 181f, 181g, 181h zák. ã. 140/1961 Sb.

31 v souãasnosti je jedinou sokolnickou organizací u nás 

Klub sokolníkÛ âeskomoravské myslivecké jednoty

32 vyhl. ã. 192/2004 Sb.

33 § 3 a 4 zák. ã. 246/1992 Sb.

34 § 14 zák. ã. 246/1992 Sb.
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35 § 50 zák. ã. 114/1992 Sb. a § 16 vyhl. ã. 395/1992 Sb.

36 V˘jimkou je chov zranûné zvûfie, pro kter˘ stanice nepotfiebuje souhlas

orgánu státní správy myslivosti (§ 7 zákona ã. 449/2001 Sb.). 

Nikde ale není urãeno, jaké zafiízení je stanicí potfiebné péãe 

podle tohoto ustanovení.

37 § 14 zák. ã. 246/1992 Sb.

38 § 16 vyhl. ã. 395/1992 Sb.
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plnohodnotn˘ návrat do pfiírody, v tom hor-
‰ím alespoÀ zajistit bezpeãné doÏití v zajetí
nebo zkrátit utrpení. V pfiírodû se ale vyskytu-
jí i ptáci zranûní nebo zesláblí pfiirozenû, tfieba
v dÛsledku stáfií nebo choroby. Mnoho mláìat
hyne zcela pfiirozenû pfied dosaÏením dospûlos-
ti. ProtoÏe jde o pfiirozen˘ jev, mûla by se péãe
soustfiedit pouze na viditelnû handicapované
jedince. Nejãastûji pÛjde o jedince se zlomeni-
nou, popáleného elektrick˘m proudem nebo
postfieleného. Sporn˘ je pfiístup k zeslábl˘m
jedincÛm v zimním období, naopak u mláìat
jde témûfi vÏdy o pfiirozen˘ v˘voj. U fiady druhÛ
lze v pfiírodû nalézt na první pohled opu‰tûná
mláìata, o která ale rodiãe normálnû peãují.
Mláìata je tedy moÏné „zachraÀovat“ pouze 
v pfiípadû, Ïe rodiãe prokazatelnû zahynuli
vinou ãlovûka.

Pro chránûné druhy ÏivoãichÛ neschopné 
v dÛsledku zranûní samostatné existence 
v pfiírodû lze zfiizovat stanice, ve kter˘ch se jim
poskytne potfiebná péãe.35 Ke vzniku (zaloÏení,
zfiízení) není tfieba Ïádné povolení, mÛÏe ji
zaloÏit a provozovat prakticky kdokoliv, musí
pouze dodrÏet stavební, hygienické a veterinár-

ní pfiedpisy. Podobnû se mÛÏe kdokoli ujmout
jakéhokoli handicapovaného jedince, v‰echna
právní ustanovení platí pro v‰echny bez rozdí-
lu, bez ohledu na to, zda má v˘jimeãnû obãan
v drÏení jednoho Ïivoãicha nebo zda se jedná 
o dlouhodobû fungující záchrannou stanici 
s desítkami zvífiat.36

Platí zásada, Ïe kaÏd˘, kdo se ujal péãe o han-
dicapovaného jedince, je odpovûdn˘ za jeho
zdraví a stav a je povinen zajistit o nûj odpoví-
dající péãi.37 Tím se rozumí zejména vhodné
umístûní ptáka, svûtelné, vzdu‰né, tepelné 
a hygienické podmínky, odpovídající krmení 
a napájení a podobnû. Za splnûní této povin-
nosti se povaÏuje i oznámení místa nálezu obci
nebo pfiedání zvífiete do záchranné stanice,
anebo, pokud se jedná o zvûfi, mysliveckému
hospodáfii. Uzdraveného ptáka je povinné po
doléãení okamÏitû vypustit.38

Pokud se handicapovaného jedince z pfiírody
ujmeme, je potfieba neprodlenû oznámit tuto
skuteãnost orgánu ochrany pfiírody (podle
stupnû ochrany jsou pfiíslu‰né rÛzné úfiady),

Známí mi přinesli mladou 
poštolku vypadlou z hnízda 
ve městě na rušnou ulici. 
Chci ji odchovat a vypustit.
K chovu po‰tolky v zajetí je tfieba odchylka 
(§ 5b zák. ã. 114/1992 Sb.) z obecné ochrany ptákÛ.
Individuální odchylku mÛÏe pro po‰tolku (druh obecnû 
chránûn˘) vydat obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností 
(na území národních parkÛ, chránûn˘ch krajinn˘ch 
oblastí a jejich ochrann˘ch pásem jejich správy). 
Za chov bez odchylky mÛÏe b˘t udûlena pokuta.

Našel jsem mládě ptáka 
(neznámý druh).
Mládû je nejvhodnûj‰í vrátit na pÛvodní místo, 
rodiãe se o nûj postarají. I k doãasnému chovu v zajetí 
je nutná v˘jimka nebo odchylka (záleÏí na druhu ptáka).
Pokud není moÏno vrátit ptáka do pfiírody, 
je tfieba okamÏitû pfiedat neznám˘ druh 
stanici pro handicapované Ïivoãichy 
(seznam stanic lze nalézt na www.csop.ecn.cz).
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resp. poÏádat o v˘jimku (jedná-li se o druh
chránûn˘) nebo o odchylku (u ostatních
druhÛ), bez ohledu na to, jak dlouhá doba
o‰etfiení bude pravdûpodobnû potfieba. Ptáka
drÏeného bez v˘jimky (odchylky) zákon povaÏuje
za nedovolenû drÏeného a kontrolní orgán mÛÏe za
takovouto „péãi“ udûlit pokutu.39 Tento na první
pohled paradoxní pfiístup je nezbytn˘ vzhledem 
k tomu, Ïe pfiedstíraná péãe o handicapované
Ïivoãichy b˘vá zneuÏívána k legalizaci ptákÛ 
protizákonnû získan˘ch z pfiírody. 

4.9  KŘÍŽENCI
V nûkter˘ch oblastech zájmového chovu je
chov kfiíÏencÛ rÛzn˘ch druhÛ pomûrnû roz‰ífien
a oblíben. Pfiíkladem mÛÏe b˘t chov kfiíÏencÛ
velk˘ch sokolovit˘ch dravcÛ (sokol stûhovav˘,
raroh velk˘, raroh loveck˘), ktefií jsou cenûni 
v sokolnictví, nebo bûÏné kfiíÏení na‰ich i exo-
tick˘ch druhÛ pûnkavovit˘ch (pûnkavy, stehlí-
ci, ãíÏci, kanáfii). Vzniká tak fiada nejrÛznûj‰ích
kfiíÏencÛ, ãasto i v nûkolika generacích.
Takovíto kfiíÏenci se v pfiírodû sice pfiirozenû
nevyskytují, mohou do ní ale uniknout nebo
b˘t zámûrnû vypu‰tûni.

Vlastní chov kfiíÏencÛ ani jejich zámûrná pro-
dukce (odchov) není pfiímo omezen Ïádn˘m pfied-
pisem, pokud v dal‰ích generacích nedochází 
k tvarové a funkãní deformaci potomkÛ.40

4.9.1  Chov kříženců
Podle legislativy CITES se na odchovaného
jedince, kter˘ je hybridem rÛzn˘ch Ïivoãi‰n˘ch
druhÛ, vztahuje nejvy‰‰í stupeÀ ochrany, kte-
r˘m je chránûn alespoÀ jeden z jeho rodiãÛ.
Od takto stanoveného stupnû ochrany se odvíjí
omezení a formální náleÏitosti nutné k chovu,
prodeji, komerãnímu vyuÏití atd. (kapitoly
4.1.2 a 4.11). KfiíÏenci nejsou chránûni podle
zákona o ochranû pfiírody a krajiny, vztahuje se
tedy na nû povinnost registrace CITES, pokud

alespoÀ jeden z jejich rodiãÛ je druhem podlé-
hajícím registraci (jejich seznam je na
www.birdlife.cz).

4.9.2  Vypouštění kříženců 
a nepůvodních druhů

Zámûrné vypou‰tûní kfiíÏencÛ a geograficky
nepÛvodních druhÛ do pfiírody je moÏné jen 
s povolením orgánu ochrany pfiírody,41 kter˘m
jsou obecní úfiady obcí s roz‰ífienou pÛsobnos-
tí (na územích chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí,
národních parkÛ a jejich ochrann˘ch pásem
jejich správy). V praxi by k nûmu nemûlo
docházet vÛbec, neboÈ jejich zavádûní do pfiíro-
dy mÛÏe vést k ohroÏení pfiirozen˘ch populací
(zavedením nepÛvodních genÛ, blokováním
hnízdi‰tû apod.).  

Jsem držitelem honitby 
a chci do ní vypustit 
krocany divoké z odchovny.
Je tfieba poÏádat povolení k vypu‰tûní geograficky 
nepÛvodního druhu (§ 5 zák. ã. 114/1992 Sb.) 
a o povolení k vypu‰tûní zvûfie chované v zajetí 
(§ 5 zák. ã. 449/2001 Sb.). Tato povolení mÛÏe vydat
orgán ochrany pfiírody, kter˘m je úfiad obce s roz‰ífienou
pÛsobností (na území chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí, 
národních parkÛ a jejich ochrann˘ch pásem jejich správy). 

Chovám sokoly a rarohy 
(čisté druhy) na základě 
výjimky a odchovávám 
mláďata – křížence.
Odchovaná mláìata jsou CITES A (sokol stûhovav˘ 
i raroh velk˘ jsou CITES A). Odchovaná mláìata je tfieba 
do 15 dnÛ od vylíhnutí oznaãit krouÏky vydávan˘mi 
AOPK âR a poÏádat o jejich registraci krajsk˘ úfiad 
(na územích chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí, národních parkÛ 
a jejich ochrann˘ch pásem jejich správu).

39 § 87, 88 zák. ã. 114/1992 Sb.

40 § 13 zák. ã. 246/1992 Sb.

41 § 5 zák. ã. 114/1992 Sb.
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42 § 5 zák. ã. 449/2001 Sb.

Tabulka 4.10: 
Přehled dokumentů nutných k dovozu a vývozu druhů CITES podle zařazení 
v jednotlivých kategoriích a pořadí, ve kterém je potřeba o ně žádat.

evropské úmluva  CITES dovoz v˘voz zpûtn˘ v˘voz
nafiízení

A CITES I 1. DP (dovozce dostane kopii) DP (ze zemû dovozu) DP (ze zemû dovozu)
2. VP (ze zemû pÛvodu) VP PZV
3. DP (originál)

A CITES II 1. VP VP PZV
2. DP

A Ne-CITES 1. DLP VP PZV
2. DP

B CITES II 1. VP VP PZV
2. DP

B Ne-CITES 1. DLP VP PZV
2. DP

C CITES III 1.a VP (ze zemû, kde je VP PZV
druh CITES III)

1.b DLP (ze zemû, kde není
druh CITES III)

2. OD

D OD

Vysvûtlení symbolÛ v tabulce:   DP - dovozní permit   
VP - v˘vozní permit   
PZV - potvrzení o zpûtném v˘vozu  
DLP - doklad o legálním pÛvodu (jak˘koliv doklad, 

kter˘ prokazuje legální zpÛsob nabytí)  
OD - oznámení o dovozu

K dovozu a vypou‰tûní nepÛvodních druhÛ
zvûfie je nutn˘ pfiedchozí souhlas úfiadu obce 
s roz‰ífienou pÛsobností (na území národních
parkÛ, chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí a jejich
ochrann˘ch pásem jejich správy) a Ministerstva
zemûdûlství jako orgánu státní správy myslivos-
ti. Zcela zakázáno je vypou‰tûní kfiíÏencÛ
druhÛ zvûfie a hospodáfisk˘ch zvífiat.42

4.10  DOVOZ A VÝVOZ
S ptáky, stejnû jako s dal‰ími Ïivoãichy a rost-
linami, se ãile obchoduje jak na národní, tak na
mezinárodní úrovni. Omezení negativního
vlivu obchodu na volnû Ïijící Ïivoãichy je cílem
mezinárodní úmluvy CITES, ke které se dosud
pfiihlásilo 166 zemí svûta. Jejím základem je
omezení dovozu a v˘vozu ohroÏen˘ch druhÛ,
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které pro celou Evropskou unii upravuje 
jednotnû Nafiízení Rady.43

Pfiedmûtem zájmu je tzv. exempláfi, coÏ je kaÏdé
Ïivé ãi mrtvé zvífie, vãetnû ãástí a v˘robkÛ z nich.
Dovozem a v˘vozem se rozumí pfieprava zvífiete
z území tfietího státu na území nûkterého ãlen-
ského státu Evropské unie a naopak. O dovoz
tedy nejde, pfiepravuje-li se napfiíklad papou‰ek
z Francie do âR. Zpûtn˘m v˘vozem se rozumí
v˘voz exempláfie dfiíve dovezeného na území
EU. Tranzitem je pak pfieprava jedincÛ mezi
dvûma body leÏícími mimo EU pfies její území.

Mezinárodní úmluva CITES zavádí tfii katego-
rie ochrany, CITES I, CITES II a CITES III.
Evropské nafiízení má ãtyfii pfiílohy A, B, C 
a D. V textu pfiíruãky je pro zjednodu‰ení pouÏi-
to pro druhy z rÛzn˘ch pfiíloh oznaãení CITES
A–D. Omezení daná úmluvou CITES se vzta-
hují pouze na mezinárodní obchod, evropské
nafiízení naproti tomu reguluje i nakládání 
s Ïivoãichy na území Evropské unie. V pfiípadû
dovozu a v˘vozu je tedy tfieba brát v úvahu
zafiazení konkrétního druhu podle obou pfied-
pisÛ. Aktualizované seznamy druhÛ lze nalézt
na webu âSO www.birdlife.cz.

Úfiední dokumenty k dovozu a v˘vozu 
a pofiadí, v nûmÏ je potfieba o nû Ïádat, jsou

uvedeny v tabulce 4.10. Povolení k dovozu
nebo v˘vozu (dovozní a v˘vozní permity) 
a potvrzení o zpûtném v˘vozu vydává v âeské
republice Ministerstvo Ïivotního prostfiedí, 
v jin˘ch zemích jejich v˘konn˘ orgán CITES.
Kter˘ to je ve které zemi, mÛÏe sdûlit
Ministerstvo Ïivotního prostfiedí. U druhÛ, 
u nichÏ je vyÏadován dovozní nebo v˘vozní
permit, je tfieba pfiedem opatfiit potfiebné 
permity a teprve potom dovoz nebo v˘voz 
(pfiechod hranic) uskuteãnit. Naproti tomu je
oznámení o dovozu dokument, kter˘ je moÏné
vyplnit pfiímo pfii celním odbavení.

V pfiípadû zpûtného v˘vozu v‰ech CITES
druhÛ je tfieba opatfiit si potvrzení Ministerstva
Ïivotního prostfiedí o zpûtném v˘vozu.
Rozsáhlé podrobnosti o náleÏitostech Ïádosti 
o vydání permitÛ, resp. oznámení a potvrzení
stanoví evropské nafiízení a ãesk˘ zákon.44

ProtoÏe âeská republika sousedí pouze se státy
Evropské unie, jsou dovozní a v˘vozní permity
vyÏadovány pouze na mezinárodních leti‰tích,
pfiípadnû na mezinárodních vyclívacích 
po‰tách. Jinak dochází k odbavení celních 
formalit pfii pfiekroãení hranice Evropské unie
(v‰ude platí stejné evropské nafiízení). 

Pfiedpisy EU stanoví mírnûj‰í reÏim dovozu
nebo v˘vozu nûkter˘ch pfiedmûtÛ, zejména jde
o zpûtn˘ dovoz, o dovoz pfiedmûtÛ zpracovan˘ch

Odchoval jsem ibisy posvátné 
a chci mláďata vyvézt do Ruska.
Ibis posvátn˘ je CITES C, pfied v˘vozem je tfieba poÏádat 
o v˘vozní permit Ministerstvo Ïivotního prostfiedí 
(ãl. 5 nafiízení ã. 338/1997/ES). 
Permit musí b˘t pfiedloÏen pfii celním odbavení 
na hranicích Evropské unie.

Jedu na dovolenou do Brazílie,
chci si tam koupit 
aru zelenokřídlého a dovézt si jej.
Ara zelenokfiídl˘ je CITES B. Nejdfiíve je potfieba poÏádat 
o v˘vozní permit v zemi pÛvodu (v Brazílii je 
odpovûdn˘m orgánem Brazilsk˘ ústav Ïivotního prostfiedí 
a pfiírodních zdrojÛ), po jeho udûlení poÏádat ãeské
Ministerstvo Ïivotního prostfiedí o dovozní permit. 
Dovoz je moÏn˘ teprve s obûma platn˘mi permity.

43 Nafiízení ã. 338/97/ES 44 âl. 4 a 5 Nafiízení ã. 338/97/ES a § 4–13 zák. ã. 100/2004 Sb.
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pfied více neÏ 50 lety a o pfiedmûty s písemn˘m
potvrzením, Ïe byly získány pfied platností
CITES.45

Dokumenty k dovozu, v˘vozu a zpûtnému
v˘vozu se nevyÏadují v pfiípadû neobchodních
zápÛjãek, darÛ nebo v˘mûn neÏivého materiálu
pro vûdecké úãely mezi registrovan˘mi vûdec-
k˘mi institucemi.46 V âeské republice provádí
jejich registraci Ministerstvo Ïivotního prostfiedí.

Dovoz „necitesov˘ch“ druhÛ, tj. jin˘ch
druhÛ neÏ CITES A–D, není omezen, pokud
jej nereguluje národní legislativa v zemi pÛvo-
du. V˘voz evropsk˘ch necitesov˘ch ptákÛ je
zakázán, resp. je moÏn˘ pouze na základû
odchylky vydané Ministerstvem Ïivotního pro-
stfiedí.47 Ministerstvo Ïivotního prostfiedí mÛÏe
vyhlá‰kou stanovit chránûné druhy ÏivoãichÛ,
které se vyskytují v pfiírodû âR, k jejichÏ
v˘vozu je tfieba stejného permitu jako k v˘vo-
zu CITES A.48 Do doby vydání této pfiíruãky
nebyla taková vyhlá‰ka vydána. 

Pfii jakémkoli dovozu Ïiv˘ch zvífiat je tfieba
dodrÏet veterinární pfiedpisy a pfiedpisy o pfie-
pravû zvífiat.49 Ptáci nesmûjí b˘t dováÏeni,
pokud v místû pÛvodu byla zji‰tûna aviární
influenza (ptaãí chfiipka) nebo pokud oblast
pÛvodu podléhá mimofiádn˘m veterinárním
opatfiením. Dovezení ptáci musí b˘t drÏeni 
v karanténû. Papou‰ci navíc nesmí pfiijít do
styku s psitakózou, musí b˘t oznaãeni podle
pravidel Evropské unie a musí b˘t dováÏeni 
s potvrzením veterináfie.50

4.10.1  Suvenýry z dovolené
Je tfieba mít na zfieteli, Ïe v‰echna popsaná ome-
zení se vztahují nejen na Ïivé jedince, ale zcela
shodnû i na jedince mrtvé nebo jejich ãásti
(napfi. jednotlivé ptaãí pero) i na jedince zpra-

cované (napfi. vycpaniny nebo kabelky z hadí
kÛÏe). ProtoÏe ãlovûk si vût‰inou není jist˘, 
ze kter˘ch druhÛ v˘robek pochází, je nejro-
zumnûj‰ím fie‰ením, jak se vyhnout nepfiíjem-
nostem, nevozit z ciziny Ïádné suven˘ry pfií-
rodního pÛvodu. Prodej, resp. nákup v zemi
pÛvodu mÛÏe b˘t legální, pfiestupku se dopou-
‰tí aÏ turista nebo obchodník, kter˘ pfiedmût
pfiiváÏí do své vlasti. To se t˘ká stejnû so‰ek ze
slonoviny jako indiánsk˘ch ãelenek s papou‰ãím
pefiím. Turista pak nejen o suven˘r pfiijde, navíc
zaplatí i pokutu za nelegální dovoz.

4.11  KOMERČNÍ VYUŽITÍ PTÁKŮ
Ptáci jsou v zajetí chováni z fiady rÛzn˘ch
dÛvodÛ, jednou z moÏností je jejich vyuÏití
pro dosaÏení a udrÏení zisku. To je hlavním
dÛvodem chovu hospodáfisk˘ch zvífiat, jemuÏ
se krátce vûnuje kapitola 4.6. Komerãnû jsou
ale vyuÏívány i jiné druhy ptákÛ, vãetnû druhÛ
chránûn˘ch. 

Komerãní vyuÏití není v pfiedpisech z oblasti
práva Ïivotního prostfiedí definováno, jedinou
v˘jimku tvofií zákaz komerãního vyuÏití druhÛ
CITES. S pfiihlédnutím k teorii obchodního
práva lze komerãní vyuÏití definovat jako jaké-
koli jednání, jehoÏ úãelem je dosaÏení zisku.
Pfiitom není rozhodující, jak˘ subjekt danou
ãinnost provádí, omezení platí stejnû pro podniky
a podnikatele jako pro obecnû prospû‰né 
spoleãnosti nebo nevládní neziskové organizace.

Samotnou komerãní ãinnost upravuje celá
fiada pfiedpisÛ, poãínaje obãansk˘m zákoníkem,
obchodním zákoníkem, pfies Ïivnostenské 
a daÀové zákony aÏ po speciální zákony vûno-
vané nejrÛznûj‰ím odvûtvím. Celá ‰ífie proble-
matiky je mimo rámec této publikace, pozor-
nost je proto soustfiedûna na omezení, se

45 âl.4 a 7 Nafiízení ã. 338/97/ES, 

ãl.27 a 28 Nafiízení ã. 1808/2001/ES

46 âl. 7 Nafiízení ã. 338/97/ES

47 § 5a a 5b zák. ã. 114/1992 Sb.

48 § 18 zák. ã. 100/2004 Sb.

49 zák. ã. 166/1999 Sb., zák. ã. 246/1992 Sb. a vyhl. ã. 193/2004 Sb.

50 § 3 zák. ã. 166/1999 Sb., § 49 vyhl. ã. 382/2003 Sb.
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kter˘mi se mÛÏe setkat bûÏn˘ obãan, resp. která
pfiímo vycházejí z právních pfiedpisÛ, jimiÏ se
tato publikace pfiedev‰ím zab˘vá (zákon 
o ochranû pfiírody a krajiny, pfiedpisy CITES,
zákon na ochranu zvífiat proti t˘rání, zákon 
o myslivosti). Popis mÛÏe slouÏit pro první 
orientaci v problematice, zájemcÛm o podni-
kání s vyuÏitím ptákÛ doporuãujeme zevrubné 
studium odpovídajících právních pfiedpisÛ.

4.11.1  Komerční využití 
evropských druhů ptáků

Je zakázán prodej, pfieprava, drÏení, chov 
a nabízení za úãelem prodeje Ïiv˘ch nebo mrt-
v˘ch ptákÛ volnû Ïijících v Evropû, vãetnû
jak˘chkoliv snadno rozpoznateln˘ch ãástí
ptákÛ nebo v˘robkÛ z nich. Poru‰ení zákazu
lze sankcionovat pokutou za pfiestupek ãi správ-
ní delikt, pfiípadnû trestem za trestn˘ ãin neo-
právnûného nakládání s volnû Ïijícími druhy.51

,Uveden˘ zákaz se nevztahuje na Ïivoãichy 
(ani chránûné), ktefií byli odchováni v zajetí 
a jsou evidováni orgánem ochrany pfiírody
(kapitola 4.1.1), a na druhy, které mohou b˘t
loveny.52 V jin˘ch odÛvodnûn˘ch pfiípadech
mÛÏe b˘t ze zákazu udûlena v˘jimka. 

Jiné formy komerãního vyuÏití evropsk˘ch
ptákÛ omezeny nejsou, pokud ov‰em tyto
druhy nespadají pod ochranu CITES (napfi.
v‰ichni dravci a sovy).

4.11.2  Komerční využití druhů CITES
Pro jedince CITES A platí obecn˘ zákaz
komerãního vyuÏívání, u jedincÛ CITES B, C
a D omezení komerãního vyuÏití zavedeno
není. Komerãním vyuÏitím (legislativa pouÏívá
souhrnn˘ termín „obchod“) se zde rozumí

nejen dovoz a v˘voz, ale také pfiemísÈování 
a pfievod vlastnictví jedincÛ, nabízení, vystavo-
vání a nab˘vání pro obchodní úãely, prodej,
drÏení nebo pfieváÏení za úãelem prodeje. Za
obchod se povaÏuje i smûna ãi pronájem.
Zakázáno je i jakékoli jiné komerãní vyuÏití,
napfi. vystavování za úplatu v soukrom˘ch zoo-
koutcích, vyuÏití k biologické ochranû leti‰È
(v‰ichni dravci jsou CITES A) atd. Pfiitom je
jedno, zda danou ãinnost provádí soukromá
osoba, podnikatel, vefiejnû prospû‰ná ãi nezis-
ková organizace.

51 § 87, 88 zák. ã. 114/1992 Sb., 

§ 181f, 181g, 181h zák. ã. 140/1961 Sb.

52 § 5a zák. ã.114/1992, do praxe budou tato ustanovení 

uvedena vyhlá‰kou MÎP
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53 ãl. 8 Nafiízení ã. 338/97/ES

54 § 31, 32 zák. ã. 100/2004 Sb., 

§ 181f, 181g, 181h zák. ã. 140/1961 Sb.

55 § 13 a 13a zák. ã. 246/1992 Sb.

56 § 23 zák. ã. 100/2004 Sb.

Ze zákazÛ mÛÏe b˘t krajsk˘m úfiadem (na
území chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí a národ-
ních parkÛ jejich správami) udûlena v˘jimka, 
a to pouze z nûkterého z pfiesnû definovan˘ch
dÛvodÛ,53 z nichÏ nejãastûj‰ím je legální
odchov v zajetí. Dal‰ími dÛvody mohou b˘t
legální dovoz za urãit˘m úãelem, chov, v˘zkum
a vzdûlávání za úãelem zachování druhu a legál-
ní odbûr z pfiírody v âR. Komerãní vyuÏití
jedince bez v˘jimky udûlené na základû nûkte-
rého z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ je kvalifiková-
no jako pfiestupek ãi jin˘ správní delikt, 
pfiípadnû jako trestn˘ ãin.54

4.11.3  Obchod
Kdokoli obchoduje se zvífiaty pro zájmové
chovy, je povinen vést evidenci o nakoupen˘ch
a prodan˘ch zvífiatech, vãetnû dokladÛ o pÛvo-
du zvífiete, a uchovávat ji po dobu 3 let. Zvífie 
v zájmovém chovu nesmí b˘t prodáno nebo
darováno osobû mlad‰í 15 let bez souhlasu
jejích rodiãÛ.55

Prodej evropsk˘ch druhÛ ptákÛ, ktefií jsou
oznaãeni nesnímateln˘m krouÏkem a evidováni
jako odchovaní v zajetí, je moÏn˘ bez dal‰ích
náleÏitostí. Prodávající musí pouze kupujícímu
pfiedat s ptákem i doklad o vzetí do evidence.
K prodeji evropsk˘ch druhÛ ptákÛ, ktefií
nejsou evidováni jako odchovaní v zajetí, je
tfieba zvlá‰tní povolení, pokud není obsaÏeno

jiÏ v povolení k chovu (toto ustanovení se
t˘ká pfiedev‰ím jedincÛ získan˘ch z pfiírody 
a drÏen˘ch na základû v˘jimky nebo odchylky).

Legislativa CITES ukládá tomu, kdo 
prodává jedince podléhající registraci, opat-
fiit je upozornûním „CITES, druh podléhající
registraci“ a prodej uskuteãnit jen s pfiíslu‰-
n˘m dokladem o registraci. Pfievod jedince
podléhajícího registraci bez platného regist-
raãního listu je neplatn˘. Zákon uvádí dal‰í
technické podrobnosti prodeje a ostatních pfií-
padÛ zmûn vlastníka jedince.56 Pfii nákupu
jedince podléhajícího CITES doporuãujeme
vÏdy peãlivû ovûfiit, zda prodejce s jedincem
pfiedal i v‰echny potfiebné doklady ke kupo-
vanému zvífieti (u druhÛ podléhajících
registraci registraãní list a u druhÛ CITES A
navíc v˘jimku ze zákazu obchodních 
ãinností).

Chci si koupit exotického ptáka 
v obchodě se zvířaty.
Exempláfie CITES podléhající registraci musí b˘t 
viditelnû oznaãené. 
Pfii prodeji tûchto druhÛ musí prodávající 
pfiedat kupujícímu registraãní list a, pokud se jedná 
o CITES A, také v˘jimku ze zákazu obchodních ãinností. 
Nov˘ majitel je povinen do 15 dnÛ oznámit nabytí 
a jeho okolnosti registraãnímu úfiadu 
(§ 23 zák. ã. 100/2004 Sb.) a k tomu doloÏit 
pÛvodní registraãní list. 
Registraãním úfiadem je krajsk˘ úfiad (na území národních
parkÛ a chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí jejich správy).
U druhÛ bez registraãní povinnosti musí b˘t 
z kupního dokladu patrn˘ pÛvod jedince.

Soused chytá drobné pěvce 
a prodává je.
Tato ãinnost není legální, je tfieba ji ohlásit âeské inspekci
Ïivotního prostfiedí, státnímu zastupitelství nebo Policii âR.

PTÁCI V ZAJETÍ
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Pfiíslu‰né státní orgány mohou prodávat
zabavené jedince CITES B, C a D pod pod-
mínkou, Ïe tím nedojde k jejich vrácení pfiímo
osobû, jíÏ byly zabaveny. Takoví jedinci jsou
potom povaÏováni za legálnû získané. Zabavené
jedince CITES A nelze prodávat vÛbec.

Obchod s ptáky v‰ech druhÛ není moÏn˘,
pokud v místû pÛvodu byla zji‰tûna ptaãí chfiip-
ka, nebo pokud oblast pÛvodu podléhá mimo-
fiádn˘m veterinárním opatfiením. Papou‰ci
navíc nesmí pfiijít do styku s psitakózou 
a mohou b˘t prodáváni pouze s potvrzením
veterináfie.57

4.11.4  Ostatní způsoby 
komerčního využití

Jak jiÏ bylo dfiíve zmínûno, komerãní vyuÏití se
nevztahuje jen na obchod. Ptáci b˘vají 

chováni pro maso a pefií, dravci jsou pouÏíváni
k biologické ochranû leti‰È, zvífiata ze zájmo-
v˘ch chovÛ i zoologick˘ch zahrad úãinkují ve
filmech. ProtoÏe moÏn˘ch kombinací ochrany
rÛzn˘ch druhÛ a jejich komerãního vyuÏití je
témûfi neomezené mnoÏství, není moÏné vûno-
vat se kaÏdému detailnû. 

Relevantní kombinaci právních úprav lze ale
snadno odvodit z rÛzn˘ch ãástí této publikace.
Pfiedev‰ím vÏdy platí obecné povinnosti chovate-
le (kapitola 4.1) a omezení komerãního vyuÏití
podle pfiíslu‰nosti druhu k urãitému zpÛsobu
ochrany (kapitoly 4.11.1 a 4.11.2). Je tfieba si
vÏdy uvûdomit, jakému stupni ochrany jedinec
podléhá, a radûji si pfiedem ovûfiit na pfiíslu‰-
n˘ch úfiadech, jaké doklady jsou zapotfiebí.

Jsem sokolník, legálně chovám
dravce i jiné ptáky a provozuji 
za úplatu ukázky dravců 
na zřícenině hradu.
K provozování ukázek je tfieba mít schválen˘ fiád ochrany 
zvífiat, veterinární podmínky a udûlen˘ souhlas obce s pofiádá-
ním vefiejného vystoupení (§ 8 zák. ã. 246/1992 Sb.). 
Pro kaÏdého jedince CITES A je tfieba v˘jimka ze zákazu
obchodních ãinností (§ 23 zák. ã. 100/2004 Sb., 
ãl. 8 nafiízení Rady ã. 338/97/ES). V˘jimku mÛÏe udûlit
krajsk˘ úfiad (na území chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí 
nebo národních parkÛ jejich správy).

Na burze jsem si koupil křížence
kanára a čížka. Nemám na to
žádný doklad.
KfiíÏenec kanára a ãíÏka nemÛÏe pocházet z pfiírody, 
Ïádn˘ z rodiãÛ není CITES, takÏe by Ïádn˘ doklad 
nemûl b˘t potfieba. Pokud by se jednalo o „ãist˘“ druh
(ãíÏek, pûnkava, h˘l, …), je tfieba vlastnit doklad 
prokazující jeho legální pÛvod. Pták z odchovu v zajetí 
by mûl b˘t oznaãen nesnímateln˘m krouÏkem.

57 § 49 vyhl. ã. 382/2003 Sb.
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